
Homosexualii  
vor avea statui 

înainte să fie 
gata autostrada 
ComarniC-Brașov 

  
Câteva idei despre referendum. Do-

uă vorbe, trei prostii, că nu-i treaba se-
riosă, poporul nu s-a arătat interesat.  

1. Biserica nu mai are influență în-
tr-o țară pe cale să se decreştineze. Pro-
fesoarele LGTB sunt mai convingătoa-
re decât Preoțimea. În curând, vom de-
mara programul "LGTB la sate". Le 
vom povesti babelor despre "sexualita-
tea fluidă". 

2. Cei mai ticăloşi au fost 
diversioniştii care au scris pe facebook 
"noi n-avem şcoli, spitale şi autostrăzi, 
dar ne arde de referendum pentru Fa-
milia Tradițională!" Stați liniştiți, că 
homosexualii vor avea statui, în Româ-
nia, înainte să fie gata autostrada 
Comarnic-Braşov. 

3. Dacă minoritățile au atâta forță, e 
clar că merită o şansă şi comunitatea 
infractorilor. A sosit momentul să-şi 
facă oengeuri, sub egida "Lumea Inter-
lopă intră în legalitate."  

4. "Referendumul e al lui Putin", aşa 
au insistat propagandiştii, "referendu-
mul e al lui Putin". Au avut dreptate, 
dar trebuie pus un asterisc. Dacă Putin 
ar fi ştiut că e referendum în România, 
al lui ar fi fost, fiindcă îi e frică de sexo-
marxiştii zglobii de la Rezist. Putin are 
nevoie de România ca de o minge la ju-
do. 

5. Am folosit cuvântul transgender 
şi m-a întrebat cineva ce-i un trangen-
der. Dar de unde să ştiu, păcatele mele? 
Scriu, de aproape 25 de ani, câte un 
text zilnic şi abia acum am început să 
învăț meşteşugul. În urmă cu 24 de ani 
le ştiam pe toate, eram deştept ca băieții 
de la Rezist, care au citit, vorba unui 
prieten, mai multe pancarte decât cărți. 
Probabil că un trangender e un vamai-
ot bărbos, care vorbeşte la telefon pe 
skateboard, dar are timp să înjure şi 
şoferii. Am impresia, dar nu garantez, 
că transgenderul e o persoană cu "se-
xualitatea fluidă".  Ați auzit de "sexua-
litatea fluidă"? Dacă nu l-aş respecta, 
aş spune că domnul Vasile Dâncu este 
un foarte bun transgender politic. Ni-
mic jignitor. Și despre Băsescu şi Adri-
an Năstase s-a zis că ar fi animale po-
litice. 

6. Referendumul n-a fost al lui 
Dragnea. Dar să considerăm că ar fi 
fost. Atunci, pe individul amfibiu şi 
vâscos l-au ajutat mai mult diasporezii 
decât baronii. Acum, după ce Diaspora 
a votat, fiindcă văzuse/trăise/simțise în 
Occident ofensiva LGBT, noi ce facem? 
Nu mai elogiem Diaspora? Prezența 
Diasporei la vot este încă o dovadă că 
românii din străinătate n-au avut nicio 
legătură cu mitingul de pe 10 august, 
când jandarmii au dat cu gaze, iar mar-
tirii de la Rezist au dat cu borduri.  

7. Două chestii drăguțe de pe face-
book. Întâi un banc. "Am fost în ex-
cursie cu şcoala şi diriga ne-a pus să 
dormim băiat cu fată, ca să nu facem 
prostii".  Și un mesaj pentru delegații 
USR la secțiile de votare. Respect or-
tografia autorului colectiv. "Ptr. toți 
delegații: Dacă nu ați raportat nici un 
incident la vot până la ora 10, trebuie 
să CREIAŢI unul măcar. dacă dați in-
terviuri (au ei şi multe de spus, n.m) 
ziceți că au fost persoane care au în-
cercat să voteze fără documente (cu 
biletul de tramvai, n.m.), că oricum 
nu se poate verifica. Discreditați la 
maxim FINDCA ăştia vin la vot. nu 
dați mesajele mai departe, le trimitem 
noi." Dacă textul e fals, atunci avem 
un fals bine făcut, în spiritul (hait!) 
USR. Vorba prietenului meu, mâna pe 
carte, nu pe pancartă! 

8. Dacă eram un popor adevărat, 
trebuia să ne strângem 30% la vot încă 
din prima zi. Bărbaților sau ce-or fi ăia 
care n-au venit la referendum le doresc 
să aibă fiecare câte un şef travestit, care 
să-i bată cu biciul - "munceşte, voinicu-
le, munceşte şi nu mă discrimina"! n

Carmen 
Dan, pusă 
la pământ 
de Ion 
Ţiriac!

elena Udrea, 
dezlegare  
la „omerta”!
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Şeful interpol, în 
plasa anticorupţiei 

ambuteiaj de o lună
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1€ 4.6685 lei
1$ 4.0631 lei
1chf 4.0882 lei

Bitcoin BTC
$ 6.556 

Ripple XRP
      $ 0,4749 
Ethereum ETH
 $ 222,89

După cum dezvăluiam cu ceva vreme în ur-
mă, Elena Udrea a reuşit să-i impresioneze pâ-
nă şi pe procurorii anticorupție care au cerce-
tat-o cu tăria de care a dat dovadă în ritmul 
anchetei în care, în afară de războiul personal 
cu generalul Florian Coldea, nu a făcut decât 
să repete că ea una nu va da pe nimeni în gât 
ca să-şi scape pielea. pagina 3

La ora la care scriu, rezultatele referendumu-
lui nu sunt deloc îmbucurătoare. Deşi au trecut 
18 ore de la începutul votării, aflându-ne, deci, în 
a doua zi, ne târâm undeva sub 8 la sută la nive-
lul întregii țări. Câteva județe stau mai bine, aco-
lo unde populația rurală a priceput foarte repede 
tâlcul vorbelor nespuse în buletinul de vot. Nu 
înseamnă, însă, că ceilalți din restul țării n-or fi 
priceput chiar deloc. Ba da, eu sunt convins că 
da, numai că de data asta sfânta delăsare româ-
nească a fost mai puternică decât familia 
tradițională, de care, altminteri, românilor li se 
umple gura. paginile 4-5

PAG.
8-9

prima ţară care  
vrea să interzică 

trotinetele electrice
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